Chúng ta cùng đồng
hành với nhau
Mỗi hành trình đều khác nhau. Chúng tôi thực hiện phương
pháp lấy khách hàng làm trung tâm, cung cấp hỗ trợ cá
nhân mà bạn cần để hỗ trợ tối đa khả năng nghe của bạn.
Từ lần đánh giá đầu tiên cho đến chăm sóc trọn đời, chúng tôi luôn đồng
hành cùng bạn — cung cấp thông tin, hỗ trợ và lời khuyên bạn cần để
đưa ra quyết định về sức khỏe và lối sống của mình để khám phá lại
cuộc sống của mình thông qua âm thanh.
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Hành trình
của bạn với
NextSense
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Đánh giá — hiểu
biết về cấy ghép ốc
tai điện tử có thể
giúp bạn không

Liên lạc với
chúng tôi
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Tư vấn — tìm hiểu
các lựa chọn của
bạn

1300 581 391
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Phẫu thuật — trải
Mở máy — mở thiết
qua thủ tục cấy ghép bị cấy ghép của bạn
ốc tai điện tử của
bạn

hello@nextsense.org.au
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Liên tục chăm
sóc — tăng cường
khả năng tiếp cận
âm thanh của bạn

0451 562 273

Hỗ trợ cho cuộc
sống — tiếp cận
dịch vụ chăm sóc
phù hợp và hỗ trợ
liên tục

Chúng tôi sẽ kết nối bạn với một thành
viên có kinh nghiệm trong nhóm để
thảo luận về nhu cầu của bạn.

Đôi khi máy trợ thính là
không đủ
Nếu bạn gặp khó khăn khi nghe
điện thoại hoặc trong môi trường
ồn ào, nếu giọng nói và âm thanh
bị nghẹt và không rõ hoặc nếu
máy trợ thính của bạn không đủ,
thì cấy ghép ốc tai điện tử có thể
là một giải pháp phù hợp.

Mất thính lực có thể có ảnh hưởng lớn đến lối sống của bạn.
Cấy ghép ốc tai điện tử có thể là một lựa chọn phù hợp cho
người lớn và người cao tuổi ở mọi lứa tuổi.
Kết nối tốt hơn với những người thân yêu. Cảm thấy tự tin hơn
để tham gia vào các hoạt động hàng ngày.
Hỗ trợ lập trình và thính giác học của chúng tôi tính tiền trực
tiếp từ chính phủ — không phải trả tiền túi.

Bạn có biết không?

92

lớn có thể hưởng lợi từ công
% người
nghệ thay đổi cuộc sống này vẫn
chưa khám phá nó?

Nếu đó là bạn, hãy biến hôm nay thành ngày bạn bắt
đầu xác định lại những gì có thể.
‘NextSense’ là nhãn hiệu thương mại có đăng ký của Viện Hoàng gia dành cho Trẻ em Khiếm thính và Khiếm
thị (ABN 53 443 272 865)

